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11. M. Meclisi 
Dün 

Atık 
~Gı. ara 12 A A _ u·· larini bildir(jn Başvekalet ti 1\ ~lı'lI • . u 
~u•- et ~1 ı tezkeresi okunarak hatıra-

toplandı 

ij il.lor ~la ' cc isi bugün 
~ •şkan)ıi'J. zhar Germenin 
r. H~ gında loplanmış· 

1
: Meb toplantıda Deniz 
~il~ Us1.1 {\ecip Ar K ü 
tııı c l~eı M 1 

1 cnıaı~ ebusu Gene· 
t ~busı. ~1ersinıi,lstanbul 
c'4ıı l;.tel .~tor lfakkı Şi 

erıer41 ' Iokut ı\lebusu 
llkı Üı•o • ""ld""k ~nın o u · 

larını anmak için bir daki 
ka ayakta süküt edilmiş 
ve bazı üyelere izin veril 
mesi hakkındaki riyaset 
tezkeresi tasvip t}dilmiştir· 
Meclis müteakiben ruzna 
mesinde göriışelocek baş· 
ka bir şey olmadığından 
pazartesi günü topla~mak 
üzere dağıl!ıııştır. ~tf 1'1"anda du·· n · '- yıne yer sar 

~irç0k .. suıfıları başladı , ... ı 
~U ~.,..411 koyler harap oldu ölü ve yaralı var 

il lı~ <!aıı 12 -
• "qitl A.A.-Uu 

~~t~(l Jıh 12-16 da 20' 
ııren . • 

Ut~ 'tlt Şıddetli bjr 
~I~·~ .t11 ~~~~ . olmuştur. 
Qıış C;ı~ el ... ıı~ınde barmıl 
~I i cl~et ~r.f·cede yıkıJ
~ ~tJa1• hıııaıarda hal 
~ fıafir 0lrnıJştur. Bir 

t\ ~,· Yaraı 
~itı ·1llcaıı ı vurdır. 
~'la ~ V·ı 12 A.A.
tıa rl~~lt'tl l Uyetinde Vll • 

"'Cti Yer ~~tı r al sarsıntı! arı 
~ ttı lııan 1 611 er~ez ıaberler-
~o~ .. tcte lll"·h· kazasındaki 
~ıı ", J) ~ ırn ı . 

ıı a~ ~'ttıd· ıus:ır ol· 
~e 35 ır Yn.ra\Ye kııdar dör 
~d. Yar,1 1ı, 1 0luıak üze 
tı µn tedavi · I 
~t~ bl!luııuiılıupığı ve 1~ 

. Uğ 

ı,. u anlaşılmış· 
~ı:t t:.tıin 
~ı: ~tı k:: 12 A.A.-
~~ı..:~Yiı,t EıınJu ha~ar 
'I. "Q!ı YUl<tıı. 
'' &r 'tıer l, . "" · Kemah 
.-1 ~ •r .. 1. •eıınd ·ı . 
il~ '"' ı(c . e Hı ev 

~ııltı, bir kı~~ıy~; köyle 
l ()l~ da .. evı r yıl-

•tıa. nufuıu.. . 
t' "tlısıt ~a zayı-
\:ot~1·,. ır Jr. 

·•Can 
Merkezinin 

Hamdesi, Tılfif', Kurt, Gö; 
ziller ve Alçapalangusı 
köyleri kanıileıı Cinini 
lcüyUndo de ü~· ev yıkıl 
mıştır. 5 kişi ölrnüş 28 
kişi yuralaıunıştır. 

Tebrik ve.te
şekkürler 

Ankara 12 A. A. -
Sovyetlerin Ilk.teşrin ihlilfı· 
linin yıldöııümü müııasebe 
tiJe Milli Şef İsmet 1 nön ii 
jle Sovyoller 13irli6ri Yük-
sek Sovyat Divnaı Heisi 
Kalenin arasıuda tebrik 
ve le.~ekkür telgrafları le 
ati edilmiştir. 

Ankaru 12 A. A. -
~vyetlerin Jlkteşrin ihti· 
lali m ünosebetile Başvcki 
Jimiz Doktor Refik Say -
damla 'ovyetler Birliği 
halk komiserleri heyeti He ı 
isi Stalin urasında tebrik ı 
ve teşekkür telgrafları le 
ati edilmiştir. 

Çörçil 
YENİDEN BEY A 

NATTA BULUNDU 
Londra 12 A. A. -

Başvekil ı\lister Çörçil par 
Hlmentonun yeni çalışma 
devresinin açılması dolayı 
sile beyanatta bulunarak 
yapılmış o an tenkidlere 
cevap vermiş harbin sonu 
na kadar götürülmesi için 
hiçbir değişikıığe lüzum 
olmadığını esasen böyle 
bir değişikliğin mev~uuba 
his te olmadığmı söylemiş 
tir. Çörçil şubat ayı ile 
başlıyan 4 aylık devre 
içinde Büyük .. Britunyamn 
2 milyon 20) bin tonilato 
luk gemi kaybettiğini, hal 
buki eylülda biten 4 aylık 
ikinci dev.re esnasında an 
cak 750 bin tonilatoluk 
gemi kaybedildiğini, bu 
devre e.snasında Mihverin 
1 miJyon tondan fazla ge 
nıi kaybetmiş olduğunu 
söylt>nıiş ve bundan son
ra şu istidlfildc bulunmuş 
tur : 

" E<Tcr bu senenin so· b 

ıııınu varul>ilirsek, 1942 
de uzak memJeketlerle o· 
lan ticurctlerimizi ve ilıti
y3çlamnızı temin edebile
cek miktarda gemimiz ola 
cak ve bu hal gittikçe ar· 
tarak vaziyetimizi kurtara 
caktır ki, hu hususta temi 
nat verm•..,.k mümkün dtJ
ğıldir. Ve işle lı!r. bu sene 
yi atlaltığırnız takdirde de· 
niz ;ışın ücareUnıiz i~in 
bol miktarda gemimiz olu· 
caktır. 

Akdeniz kumandanı
na bir nişan daha 

iondra 12 A. A. -
Yunaıı Kralı Corç Yuna -
nistanu yuptıkluıı hizmet-
ten dL IRyı hıgiJteronin Ak 
deniz kumandanı .Kmıin· 
gama askeri liyakat nişa 
nıw vermiştir. 

1 · ı · K 1 detin bombarJıman edıl ngı iZ ra 1 nıektedir. Tulada bir Sov 

da bir nutuk yt>t Süvari tümenini ÇbVi· 

ren motörlü birlikıerirniz 

söyledi bu tümeni mağlup etmiş· 
!erdir. Oüşm nın Lenin· 

l(ral nutkunda Orta gratta toplu hir kuvV'ot-
şarkın takviye edil- Ue yapmak iı;lediği şaşırt· 

d •rna hareketi kuv\''!tlerinıi· diğini bildir i 

Londra 12 A. A. 
Kral dün parlfüncntod:ıki 
nutkunda milletin artan 
azim ve c saretin i övnı iiş 
ve şöyle de'lliştir : 

" Biten Y!' içind"' or -
duru müttefiklerin rnuıız 
zam yardımile karada, de
nizde ve havalardu hürri
yet davasını müdafaaya 
devam otmişlerdir. Sov · 
yeller Birliği ordularınm_ 
kahramanca mukavemetı 
en derin hayranlığ"ınıı ka 
zaornıştır. Britanya lnıp.ı· 

ratorluğu Amerika Birle
şik devletlerile işbirliği ha 
linde müşterek diişnıaıu 
karşı Sovyetler Birliğinl' 
mümkün olan her yur<lı 
mı yapmaktadır. < >rt:ı 
Sarktaki kuvvetlerin v ıı.i, 
i·eti ÇOk takviye f-'tlilıııiş· 
tir. ,, K r a 1 O r l a 
Şarktaki kuvvetlerin_ vazi_ 
yetinin lıükunı~tin dıklrntı 
üzerinde tuttuğunu vo hu· 
radaki kuvvetlerin çoğal 

dığıııı söylemiş ve mil~etin 
munzam ağır vergılcrc 
tahammülde gö~terdiklı>ri 
iyi niyetleri üvmiişlür. 

JNGILIZLEI{ BIH TA Yı\
HE DCŞl~RDlJLEH 

Lonclra : 12 A. A. 
Jngiliz Anıirallık dairPsi 
tebliğ edi_yor: Bir All.nıır.ı 
bombardıman layyuresı şı· 
nınl dt-rıiziu le s yretm . k. 
le ohm bir vııpur kefılc 
mize hücum etmiştir. Attı. 
ğı bomhal:ır t .. sirsiz k..ıl 

n ? v~ bu tıyy lr~ uir lor 
pido rnulıril>iıniziıı lop 
ateşile düşürülmü~tür. 

ziıı şiddetle kaı-şı koymu· 
Jarı neticesinde ddm kal
mıştır. Bu muharcbode 
hücum eden 17 Alman 
tıınkından 7 ~i ağır olm k 
üzere 11 i imh& ed:tmişlir 
Bu strad1 h;ıva kuvı!tlcri· 
miz düşmanın geri hatla· 
rile muvasala yollarını te· 
sirli suretle br>ınuarJırıı ·m 
etmiştir. Hava meyd.rnla· 
rına hücumlar yap:lın:ş 
d ıdryolu iltisak: ııoklala 

rı uomh:.ılaıırnıştır . . \loslrn. 
vayn yapıları tayyare hü
cumunda infilak ve yan· 

gınlclr olmuş, lren hatlar~· 
rın tam isahet?er kaydcdıl 
rniş ve eiddi hasar olmuş 
ı ur. ( ;3Ct! başka layyare · 
h~rirııiz t;orkı<lc silah fahri 
lrnlarını ciddi hasara uğrat 
rıııştır. lngiliz adalnıı a· 

~·ıkl:ırıııclıı diin g~cf· hiiyük 
lıir ı İl'ttrt\l genıisiıw tam 
is ıhcl olrı·uştur. Diişrnnn 
lnyyart>lt•ri diin geceiAlnıuu 
ya üzoriııde uç:manıışlır. 

Tevkif edilen Fran
sız gemileri 

Lordra 12 A. A, 
<;~ı;nıılerde c:ırııı~>i Afr~l~a 
ııc;ı k l:ırmd ı tevkıf ~d ılen 
FranHI!. uemi k:ıfılosımfon 
Kompiııyi 'adındaki gNni· 
de bulunıırı ](ı Yunan le· 
bıuısının jfadelt'rİ ulmıl'kca 
lıunlar Alıııa.1ynrıın Yuaıa• 

rıistmıa hücum cllifri sıra· 
Inr ~ladnı.rnskar<la huhınn· 
yorduk. Bu s1nıda Vişi ma· 
kanıları Y uııan gemilerine 
elkoymuş V<' nıürettcıbc1tı • 
nı Juıpsdmişti.' Bi alıere 
serbest bır:ıkıldık demiş· 
lerdil'. 
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Lozofski 
i\I \ l'BLIAT \l C\i ES~IL 
LERINE HEYA~ı\ l 'Tt\ 

BLLlı~DN 

Loııdru 12 A.A.-~ov
vet sözeüsü Lozofki yaban 
eı b.ısııı mensuplarına yup 
tığı b0 y .matta l\1oskov .ı 
öniiııdc cereyan eden 1 ar 
bin Huslar lehint"\ düzel
miş olduğunu, AJınan iJe ı i 
hare ketinin yalııız durdurul 
makla kalmayıp ayni za
manda Rusların hergün 
mukabil hiicumlur yapa· 
J'<tk düşmanı geri attığını 

ı\ lnıun ordulunnrnMojaisk 
1\l alayoruslavsk ve Tulu 
l.ölgelcrınde çok ağır zayi 
at pahasına bile ileri ~eyeme 
diğııı i ve hi<.;bir terakki 

knydl!lme<liğini söylemiştir 
Bundan sonra Kordel 

1 lanhıı Finlbııdiyuya olan 
i htrırıPdıuı bahseden Mös 
)l<i Lozofski dcmişlirki : 

Finlandiya açıkltın a
<;tğa Aınerikaya cevap.vere 
ınez. Mulıakkakki kaç.amal< 
yollar urıyac:.aktır. Almaya 

; nm Lm hadise için yaptığı 
ııe.şriya da bunu göstermek 
lcdir. Fıulundiya halen Al 
nınn nüfuzu altındadır. 
onun ıyin de kemli başına 

Jmrekel eJemez. Işte bu 
yiizdrnı l 'inlandiya ,kaça 
maldı bir cevap hazırlamak 
lııdır. Bununla beraber A 
nı nri ka llari ci ye eı.areti 

Alnrnnyayu tesirli lJir zar· 
h • ind i rmiştir . 

Finler notaya cevap 
verdi le:-

1-lel si ııki 12 A.A- A 
mı ı ril<n tarafından Finlun
djyaya veri lf'ıı not anın ce 
V<ipla ı ını 1• i ıı Hariciye a 
ı11 ı Viyııg duıı akşam A 
m i:Jilı n l· !çisine vermiştir. 

Japonyada hazırlık 
Tok~ o 12 J\ .J\ .- Ju 

pon Bahriye I\nzı . ıııın 
IJi ldiı diğiırn gfüe bit ~·ok 
Jvpo ıı ~.ıJutaıı nıiidafaa iis 
siı ol"mk ilfi n edilmişt ir. 
Uıı .ı<lııhır şinıdiyt• kacl~r 
o l duğu gibi ayn ayı ı ku 
nı aııd:ııı l ı ldn değil Jwrsi 
hir lt> k lrnmaııdım tura fın 
dan ida r<:> cdilecel,lir. 

Prağda idamlar 
Prnğ' 15 A.A.- Vatana 

lıiy .ıııct ve haltalarııa hare 
lMti lı:ızırlndıklanndım ve 
konuna :ıykm olarak silah 
tuşıılıldardaıı dolayı 7 kişi 

harp civmıı l:.ırafından i 
dunuı mahkum odilmiştir. 

Il l ıl,ünı 11 son teşrinde 
ınfıız edilmiştir. idam edi 
lf'nlt r .ıyni zamanda Ko
ını1niı;t parliniıı başımla 
bul unuyorlardı. 

i-ın - 1 
<:>Şriynt l\lüclürti 

SELİM ÇEU~i\K 
c. U. P. MatLaasi Antakya 

Ziyaretler 
Hiyodöjat111ro 12A.A.

Brezilya Huriciye Nazm 
;?ili hükilnıelini ziyaret et· 
nıek iizere dün tayyare 
ile hareket etmiştir. 

Bir ziyaret daha 
Buılape~te 12A.A. -

~lacarisLanın Sofya IHiyiik 
Elçisi Hudapeştede Başve 
kil tarafından kal.mi edil· 
miştir. 

Elçi bu kabalden son 
ra Hay Filof ve-. Papofla 
görüşmek iizcre ~ofyaya 
dönmüştür. 

Uzakşarkta bir zi-

yaret 
Tokyo 12 A.ı\. - in 

giltereniıı tokyo Büyiik 
Elçisi dün Japon hariciye 
Nezaretine gitmiştir. Bu 
zıyar.Jlin sebebi belli de 
ğildir. 

Gazetecilerin ziyareti 
Sofya 12 A.A.- Basın 

direktörlüğ ii tarafından da 
vct edilen Alman muharrir 
leri dün akşam buraya gel 
mişleıdir. 

Havalarda 
Londra 12 A .. \. - ln

giliz hava nar.aretinin teb 
liği : Sahil muhafazasına 
mensup bir tayyaremiı 

Holunda sahili açıklarında 
düşmuınn küçük bir iaşe 
gemisini batırmıştır. 

llarrikan ve Sphikfayr 
tayyarelerimien mürekkep 

bir fıloda işgal altınclabulu 
nan Fransız topraklarına hü 
cum etmiştir. Harrikaular 
demir yollarını slıikfayrler
de tayyare meydanları 

bomlıalamış ve fabrikaları 
mitralyöz ateşine tutmuş 

ve tayyare kurşı koyma 
balary alarını soslurnıu~tur. 
Bu htJrakfittaiı 4 av luyya 
remiz dönmemiştir. 

Romen Ticaet Na
zırı Berlir.de 

Berlin 12 A. A. -
Almuıı iklisad Nazırı l }oK 

tor Funkuıı daveti üzeri· 
ne Homıınya Ticaret Nazı 
rı Borline gelmiştir. Ho 
manya Ticaret Nazırı Mu
reııesku garda Doktor 
Funk tarafından k.H"şılan 
mışlır. Berlinde yapılacak 
ulan Alman - Homen ti 
carel rniiz ·::ıkerelerine ı.:ur
şaml>a günü Marenesku 
da iştirak 1.."<ieceklir. 

Yeni üsler kurmalı. 

. Nevyork 11 A.A.- A 
nıiıal Slerling verdiği lıir 

nutukla "';iirıuliye kadar 
ki tedbirlerle Allantiklc: 
hakimiyet temin c<lilaıııe 

nıişse bu Birleşik Ameri 
kayı bu denizueki mühim 
bazı adııluru.ı üsler kurma 
ya mecbur bırakacaktır,, 

demi~tir. 

Orlaşarkta 

Hava kuvvetleri art
tınlıyor 

Londra: 12 - A.A Or· 
taşurkta . bulunan hnva 
kuvvetleri yakında ~ok 
artırılacaktır. l lalcıı tali-
mini bitirmiş olan hir hür 
Fransız filosu m iirelll~ba· 
tı d.ı filola~ile birlikd~ 
orta şarka gid~ceklerdir. 
La Lorr&ine atimı taşıyan 
bu filo orta ağırhkta bom 
ba tayyarelerüıden nııUe
şekkildir. Pilotlarile mü· 
rettebatı hep lngiliz nıua 
limleri tarafından yetişti
rilmiştir. Uu birlik dünya 
nın en büyük tayyare bir 
tiklerinden biridir. Bu tay
yııreciler Mısıra kaçan gö 
nülüllerdir. Halta filo ku· 
mandam bile bir kamptan 
kaçarak ı\lısıra gelmiştir. 

Bu tayyarec:ıer t'rasın 
da geçen harpte 16 yaşın
da iken büyük şöbret ka· 
zanan ve bu harpte bir çok 
muvaffakiyetled görülen 
bir pilot da varJır. 

Suriye kumandanı bu 
f ıloyu teftiş etmiş ve Fran 
sızlarm cesaretini ve lngi 
liz mualimlerinin liyakatini 
övmüştür. 

Yunanist ~nda 
Yeni vergil"~r 

Atina 12 A. A. -
Hükumet, hasıHitı tama 
men içtimai Ynrdım < :~mi 
yeline verilmek üzere ye
ni bir vergi ihdas etmek 
tooir. 

Gümüş 100 kuruşluk 
lar piyasadan kaldırıldı 

( ;urnü~ hir liralıkların 

u l.rp ve piyas,lya kafi 
ınikt.ania çıkMılm .tsı iizt• 

1 
rine 1-2-941 tarihinden 
itibaren tedavülden kaldı
rılmış olan gümüş yiiz ku 
ruşlukların 1-2 - 941 ta· 
rihind~rıberi yalnız Mal
s.ınJık!arile Türkiye < :ünı

huriyet merkez bankasın 
ca ve ,\lerkez Uank:ası bu 
lunnııyun yurkrJe Ziraul 
bankası şubderince yapıl 

makta olan tebdıl muame 
latmu 31- 1- 941 akşamı 
nilı·ıyet verilecektir. Bu la 
rihten sonra mezkur para 

lar nakil ularal: lıit;l.ıir veı; 
hile khbul etlilıuiyeccktir. 

Elinde gümüş yiiı ku· 
ruşluk bulunanların 3 l • l -
94ıturihin ~ kaı.idr ~hunları 
ınu1suııdıklarile · l'urkiye 
Cumhuriyet Merkez Ban
klli:iında ve m erkez Banka· 
sı buluunııyan yerlenJe Zi 
rual Bankası şulJelNindc 
tebtfü etitruıeleri ilan olu 
llW'. 

Yiyecek fiatları · lı· 
. Reıs 

Antakya Fiat Murakabe Komsiyonu 

ğinden ile riı 
. B~giinden itibaren Hatay mııhsulu t~re)'il~1 f~f 
tılrnış ve süz.Hlrnüş sade yağ pirinç, kuru fiıltl•~ 
merci rnek V<' <;ayııı : Toptan ve parekend0 tefl 1 
yoni rnah;ul idr.ıkine kadar aşağıdaki şetdldt' 

ed:lrniştir. ~e~~ 
Ter~yağı Kilosu Toptan parB ~t 

Eritilmiş vl.l süzülmiiş Kş. ı30 
125 165 
160 

piriıı\ 3~ 

Haş ·tk, pırlnk,sıyırrn . t pirincin kilosu 29 
1 forman pirinç ,, 27 
Karıklı pirinç ,, 25 
Maraş piriııci f:.ıhrika mnluıulu ,, 35 

Sarı <;elti k 
KlJH lJ FASULYE 

Heyhaniyc mahsulu biı'iııci nevi fasuly~ 24 
1 kinci nevi 22 
~ide Vilayeti rnausulu 28 

ı\1EHCIMEK 

30 
ıs 
~ 

<,;e kilmiş ı\lerr.imek Anlep{rnahsulu),, 21 
ÇAY 95~ 

Çay ,, 825 d.1111iştı: 
Kuruş olurtık te,shil e 

1 Jıl ~8 
1 k"ııı 

Bu Ciullardan fazlusınu satış yapanlur ./ıa 
rtunt tukilıat y;ıpılacaktır. 

~~-~~~~~~~~~ 

Zeytin SatJşı 
Muhnmnıeu ıııı1dııl~ 

Ued~li Teminatı IW ~.8r 1 

L. K. Cin!ii Miktarı Köyü ,\1uvuktrnltı 1'· l\6'f 
21 Zf'ytindıınesi 230 Ki. KarscnhPy 1 L. 59 011uıf1 .il 

ıll oer 
d· ııdt • .,111 

l )'Y 

:\lctrOkattan toplamp Jepo edilen yukarıd~1ştıf· ~1 
zeylindııne'i avık Arltırm · l ile s ·üışı çıka_rı!rı;4,tlf6• 

lliin V t! sair masraf alann aitlir. lh3l~ ktıf· (I• 

pazartesi saat 10 cJa Defterdarlıkta yupılu~:.ı c,ailtl' 
liplcri . ı yiizde 7,5. temirıatl arilo birlikte nııı~Z 

13,17,19, 

Portakal, limon sahŞ1 

Halay deflndarlığındıtn : 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 
3 75 
2 25 

Adetli 
750 

225 

Cinsi 
poı'takal 

Limon 
.. 

15 3) ~1undalina " 
3 6) 9 Kilo vardane.si '' 

60 20 Hunbeles '' ~, ... 
2 OJ 25 ., Kuru incir 11 

12 35 Yekfiıı iJe 6' 
Yukanda yazılı mahsuller ·ac:ık ıırttırııı~ur· rf 

c:ıkarılnıış!ir. L'erniuat miktarı yüzde 7,510 Jılıl 
ihale b, 11,941 cumartesi günü saat f ııı(}Ş 

ter<larhkla yupılacuklır. ilan vcsair cnasrıı 
ye aittir. 

* * * ~ l latay dcf terdarlığııul ·uı : gıJ ~~ 
.Muhaınnıen hedeli : Buıııı1~~ ~6) 

Ura Kr. A1iel Cinsi 
1 

taYrY 
14 07 2812 l'ortaknl İ\- u 
16 10 1610 Limon '' 

1 4.J 280 M ındalin~ '' 
6 80 85 Kilo kuru incir '' 
2 4 ) 23 Bug"Tday " "' " ., ıır 
U 4 l 1 ,, ZP-ytiııyagı '' ~' 

41 17 Yekun 11 i18 _J• 
ltıı·rJJ r ıY 

Yukarıda yıızılı mahsuller a<.:ık ar 5 tLl • (I' 

"ıkarılınıştır. Teminat miktarı yii~le 7t 10 ~~ltd 
Ilı ll~ 15, l 1.941 cum tu·tmıi güıı~ saı.ı stılr 

ter<.larlıkta y .ıpılacaktır. llau Vd3:il r uı7ı ı ı,l~ "ttir 5, , ye aı . 


